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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi
3.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 Kalem Temizlim Makinası Arka Yer Lastiği Alımı işi satın a ır, İlgilendiğiniz takdirde K.D.V.
hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica
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iııriy LiSTESİ

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son l'eklif Veırme liüresi: O6.L0.2O22 Saat 10:00
l . l'el<lif edilen Jliyat KDV hariç olacaktır,
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından lanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb, Mal kabul edilmevecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilnıeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrl a}rı ılacaktır.
5. Verilen siire içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriııı

yapılacaktır.
in nakit durumuna göre) ödeme

Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile kodunun belirtecektir,
ludur. Geri ödeme kurumu barkod
hastanemiz idaresi de bu kayıtları

esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edi ir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın larına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları zorunludur.

FİRMA-KAŞE
irvıze.

YÜREĞiR DEVLET HASTANESİ
Serin Evler Mah.Egebagatur Bulv.No:236 Yüreğir ADANA
Tlf:0322 32| 51 52 Dahiliı5605

Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadı

MALZEME ADI

EMiZLiK MAKİNASI (TASKi ) ARKAYER LASTİĞİ

EMİZLİK MAKİNASI (KARCHER) ARKA YER LASTiĞİ

e_mail :yureglrdh.satinalma@saglik.gov.tr



TASI(İ MARKA YER Y|KAMA MAKiNASI LAS
ŞART,NAME

l- Taski nrarka 3500 vakumlu lastik 1220012526 ulumlu olmalıdır.
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KARCHER MARKA YER YIKAMA
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